Nový zákon o elektrtonickém zdravotnictví
zpráva o konání konference

4/12/2019

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS) při vysoké škole CEVRO Institut uspořádalo 4. prosince 2019 odbornou
konferenci na téma připravovaného zákona o elektronickém zdravotnictví.
Ministr zdravotnictví připravuje zcela nový zdravotnický zákon, a to zákon o elektronickém zdravotnictví. Je
samostatný zákon nezbytný, vhodný, užitečný nebo nadbytečný? Co nový zákon přinese? Jaký je jeho vztah k ostatní
legislativě, regulující dnes poskytování zdravotních služeb a jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění?
Konference byla pořádaná v rámci projektu Evropa sociální ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela.
Cílem konference bylo poskytnout odborné veřejnosti první ucelené informace o připravovaném novém zákonu o
elektronickém zdravotnictví, který je v době konání konference v připomínkovém řízení.
Navrhovaný zákon představil jeho spoluautor, Ing. Jiří Borej, pracovník Centra elektronického zdravotnictví
Ministerstva zdravotnictví ČR. Ing. Borej zdůraznil, že autoři návrhu zákona v žádném případě nechtějí zvyšovat již tak
značnou administrativní náročnost poskytování zdravotních služeb. Navrhovaný zákon obsahuje popis důležitých
registrů v oblasti zdravotnictví, respektuje základní principy a požadavky ochrany osobních údajů.
Jak na úvod diskuse zdůraznil ředitel CZSS Milan Cabrnoch, zákon je připraven dobře, nicméně obsahuje některé
principy a ustanovení, která by měla být znovu zvážena. V diskusi byla zmíněna role občana jako pacienta, jeho přístup
k informacím a právo omezit přístup k nim jiným osobám. Správně nastavená možnost občana ze vystoupit ze systému
sdílení zdravotních informací může významně přispět k přijetí nových pravidel ve veřejnosti.
V dlouhé a živé diskusi položili otázky a vyjádřili se k tématice účastníci konference, odborníci z praxe i studenti vysoké
školy CEVRO Institut. Konference splnila svůj cíl, otevřeně seznámit účastníky s aktuálním stavem přípravy nového
zákona o elektronickém zdravotnictví.
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Centrum zdravotně-sociálních studií bylo zřízeno v roce 2012 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké
školy CEVRO Institut. Zaměřuje se na výuku, grantovou a projektovou činnost i komerčně laděné aktivity ve zdravotní a sociální
oblasti. Nedílnou činností centra je pořádání seminářů a kulatých stolů s klíčovými osobnostmi ve zdravotnictví a sociální politice a
vydávání vlastního bulletinu.
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